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Afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en
de lokale besturen

Tussen

Het Rekenhof, vertegenwoordigd door de heer Ignace Desomer, voorzitter van het Rekenhof

En

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) , vertegenwoordigd door de heer Daniel Kroes ,
voorzitter

En

Het intern verzelfstandigd agentschap Audit Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw
Martine Verluyten, voorzitter van het auditcomité van de Vlaamse Administratie, de heer
Jean-Pierre Bostoen, voorzitter van het auditcomité van de lokale besturen en de heer Eddy
Guilliams, administrateur-generaal van Audit Vlaanderen

Wordt het volgende overeengekomen:

A. Situering

Het Rekenhof staat de volksvertegenwoordiging bij in haar controle op de uitvoerende
macht. Het oefent die taak uit ten aanzien van de federale overheid, de gemeenschappen
en de gewesten, de openbare instellingen en de provincies. Het Rekenhof onderwerpt de
verrichtingen van deze overheden aan een financiële controle, een wettigheidscontrole en
een controle op de goede besteding van de openbare gelden en rapporteert de resultaten
van die controles aan de onderscheiden parlementen.'

De bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, heeft als hoofdtaak het vervullen van controleopdrachten met betrekking
tot financiële staten. De wettelijke permanente opdrachten bestaan hoofdzakelijk uit het
commissarismandaat. Binnen dit mandaat zal de commissaris in functie instaan voor de
controle van de jaarrekening en een oordeel geven of de jaarrekening een getrouw beeld
van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap geeft.

1 De bevoegdheden van het Rekenhof zijn gepreciseerd in zijn inrichtingswet van 29 oktober 1846, die
sindsdien herhaaldelijk werd gewijzigd, en in het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de
begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en
de controle door het Rekenhof.



Audit Vlaanderen heeft tot taak de beheersing van de organisatie (het interne
controlesysteem) te evalueren en na te gaan of het adequaat en effectief is en aanbevelingen
ter verbetering ervan te formuleren. Daartoe voert Audit Vlaanderen enerzijds financiële-,
overeenstemmings-, operationele en administratieve onderzoeken uit en verstrekt zij
anderzijds een aantal ondersteunende en raadgevende diensten. Ook het uitvoeren van
forensische audits behoort tot de opdrachten van Audit Vlaanderen.

Het werkterrein van Audit Vlaanderen bestaat uit:

De Vlaamse administratie m.n. de departementen, de Intern verzelfstandigde
agentschappen en de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschappen, met inbegrip van de eigen vermogens met rechtspersoonlijkheid en
de Vlaamse openbare instellingen van categorie A die aan de voormelde entiteiten
zijn verbonden. Op vraag van de minister-president of op vraag van de Vlaamse
Regering kan Audit Vlaanderen ook forensische audits uitvoeren bij een kabinet van
een lid van de Vlaamse Regering;

De lokale besturen m.n. de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de OCMW verenigingen, met
uitzondering van de ziekenhuisverenigingen, de provincies en de autonome
provinciebedrijven.

Het Rekenhof, de bedrijfsrevisor(en) en Audit Vlaanderen hebben elk een specifieke
opdracht, waarover zij aan verschillende doelgroepen rapporteren. Hoewel hun
opdrachten om de financiële staten en de interne organisatie te controleren
complementair zijn, kunnen hun auditwerkzaamheden elkaar geheel of gedeeltelijk
overlappen. Daarom hebben zij besloten tot deze afsprakennota, waarin een aantal
afspraken voor een goede samenwerking worden opgenomen inzake audit in de Vlaamse
administratie en lokale besturen. Deze afsprakennota is enkel van toepassing op de
entiteiten of organisaties waarvoor de ondertekenaars een mandaat hebben.

Hierna worden de drie ondertekenaars van de afsprakennota gemeenschappelijk 'de partijen'
genoemd.

B. Algemeen principe

Het Rekenhof, de bedrijfsrevisor(en) en Audit Vlaanderen (hierna: de 'controleactoren')
streven naar een maximale afstemming en complementariteit van hun auditwerkzaamheden,
met respect voor ieders autonomie, regelgeving en specifieke verantwoordelijkheden.
Hiermee beogen zij dubbel werk te vermijden, de controlelast voor de geauditeerde
entiteiten van de Vlaamse administratie en lokale besturen te verminderen en de
kostenefficiëntie van hun audits te verhogen.

Dit kan gebeuren via informatie-uitwisseling inzake strategie en planning, monitoring en
risicoanalyse, rapportering, controlemethodieken en handleidingen en goede praktijken.

2 Cf. artikel 34, §1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, zoals gewijzigd en het
oprichtingsbesluit van lAVA van 16april 2004zoalsgewijzigd.



c. Infonnatie-uitwisseling

C.1. Strategie en planning

C.1.1 De controleactoren informeren elkaar over de door hen gevolgde auditstrategie.

De vooropgestelde auditstrategie wordt toegelicht bij de andere controleactoren.

Belangrijke wijzigingen aan deze auditstrategie worden gecommuniceerd.

De controleactoren hebben toegang tot elkaars werkprogramma.

C.1.2 De controleactoren wisselen informatie uit over hun auditplanning en herlei-
den de dubbele werkzaamheden tot een minimum.

Zij informeren elkaar tijdig over de planning van hun auditactiviteiten bij entiteiten
of organisaties van de Vlaamse administratie of de lokale besturen, waar zij
samen actief zijn.

Belangrijke verschuivingen in de auditplanning worden tijdig gecommuniceerd,
zodat elke controleactor hiermee rekening kan houden bij de planning van de
eigen werkzaamheden.

De controleactoren informeren elkaar over de aanvang van een audit- of
controleopdracht.

De controleactoren kunnen elkaar informatie vragen over de stand van uitvoering
van de auditplanning.

De tijdelijke samenwerking over de uitvoering van controleactiviteiten in het kader
van de jaarrekening kan worden besproken.

C.2. Monitoring en risicoanalyse

C.2.1 Gegevens inzake monitoring en risicoanalyse worden uitgewisseld.

De controleactoren houden elkaar op de hoogte van de methodes die zij gebruiken
om hun monitoring en risicoanalyse uit te voeren .

Zij kunnen contact met elkaar opnemen om kennis en ervaring (over een entiteit of
organisatie, een specifieke materie, ... ) uit te wisselen.

De resultaten van monitoring en risicoanalyse worden toegelicht.

C.2.2 De controleactoren zorgen ervoor dat auditoren, auditeurs enlof controleurs die bij
dezelfde entiteit werkzaam zijn, rechtstreeks en informeel contact met elkaar kunnen
opnemen om informatie te delen.

Zij bezorgen elkaar een lijst met contactpersonen.

In geval bepaalde contactpersonen wijzigen, engageren zij zich om elkaar zo snel
mogelijk op de hoogte te stellen .



C.3. Controle en rapportering

C.3.1 De controleactoren wisselen stelselmatig hun (audit)informatie uit over de
entiteiten van de Vlaamse administratie en lokale besturen, die zij
gemeenschappelijk hebben als controledomein:

Het Rekenhof bezorgt Audit Vlaanderen stelselmatig en de bedrijfsrevisor op
vraag een kopie van auditrapporten van het Rekenhof.

Audit Vlaanderen bezorgt het Rekenhof stelselmatig een exemplaar van de
syntheserapporten van zijn audits bij deze entiteiten. Audit Vlaanderen informeert
de bedrijfsrevisor over het einde van een auditopdracht, waarna deze een kopie
van het rapport kan opvragen.

De commissaris of bedrijfsrevisor van de gecontroleerde entiteit bezorgt een
exemplaar van zijn commissarisverslag of revisoraal verslag en van zijn
management letter aan het Rekenhof en aan Audit Vlaanderen.

C.3.2 De controleactoren verschaffen elkaar toelichting over de uitgevoerde onderzoeken.

Op verzoek kan mondeling toelichting worden gegeven bij een auditrapport of
controleverslag.

De controleactoren kunnen informatie uit hun controlewerkzaamheden toelichten.

Wanneer dit noodzakeëjk wordt geacht, kan -via de gecontroleerde entiteit-aan de
bedrijfsrevisor een attest of bevestiging worden gevraagd, zoals voorzien in artikel
79 van de wet van 1953, binnen het kader van de controle over de jaarrekening of
de geconsolideerde jaarrekening.

C.4. Controlemethodieken en handleidingen

C.4.1 De controleactoren informeren elkaar stelselmatig over de controlemethoden en 
technieken die zij hanteren.

C.4.2 Wanneer één van de controleactoren belangrijke wijzigingen in zijn controle
benadering doorvoert, wordt dit gecommuniceerd en toegelicht.

C.5. Goede praktijken

De partijen werken aan een onderlinge uitwisseling van vastgestelde goede praktijken.

o. Vertrouwelijkheid

De informatie die de controleactoren in het kader van deze afsprakennota uitwisselen, is
vertrouwelijk. Zij wordt niet aan derden doorgegeven en kan enkel worden aangewend in het
kader van de uitvoering van de eigen opdracht.

Informatie opgenomen in de verslagen of rapporten van andere controleorganen
kan worden aangegrepen om aanvullend eigen onderzoek te verrichten.

De controleactoren behouden zich wel het recht voor om geen inzage te verlenen
in documenten die onder meer om redenen van privacy of beroepsgeheim strikt
vertrouwelijk zijn.



Overeenkomstig artikel 50, 2/1 van het Rekendecreet van 8 juli 2011 en artikel 20
van het Auditdecreet van 5 juli 2013 is het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor
opgeheven voor wat betreft de informatie-uitwisseling over de auditstrategie en 
planning, de monitoring en risicoanalyse, de controle en rapportering en de
controlemethodieken door de bedrijfsrevisor aan het Rekenhof en het agentschap
Audit Vlaanderen inzake entiteiten van de Vlaamse administratie en lokale en
provinciale besturen die zij gemeenschappelijk hebben als controledomein alsook
voor de overdracht aan het Rekenhof en het agentschap Audit Vlaanderen van
informatie uit werkdocumenten van de bedrijfsrevisor inzake voormelde entiteiten
en besturen.

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

De informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen
enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding is gebonden:

De informatie die één van de controleactoren zelf heeft ontwikkeld zonder
schending van deze afsprakennota;

De informatie die publiek is of in het openbaar domein is gevallen zonder de
tussenkomst of de fout van de partij die ze heeft ontvangen .

E. Slotbepalingen

E.1. De voorliggende afsprakennota doet geen afbreuk aan andere hogere normen zoals
onder meer de anti-witwaswetgeving en de wetgeving openbaarheid van bestuur, die
onverkort geldig blijven.

E.2. De partijen verbinden zich ertoe om de in de voorliggende afsprakennota
aangegane afspraken op loyale wijze na te leven.

E.3. De toepassing van deze afsprakennota wordt jaarlijks geëvalueerd, tenzij de partijen in
onderling akkoord vaststellen dat hier geen nood aan bestaat. Deze evaluatie kan
leiden tot een herziening van de afsprakennota.
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Deze overeenkomst vervangt de eerdere overeenkomst met het Rekenhof, het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren en de Interne Audit van de Vlaamse Administratie van 26 januari 2011.

Op datum van 6 juni 2014

Martine Verluyten
Voorzitter auditcomité
Vlaamse administratie

dy Guilliams .__
Administ~atetrf..generaal
~i t~Vraanderen

Daniel Kroes
Voorzitter Instituut van de
Bedrijfsrevisoren

Jean-Pierre Bostoen
Voorzitter auditcomité
lokale besturen

'\.-
Thierry Dupont
Ondervoorzitter Instituut van
de Bedrijfsrevisoren
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